NOVA GORICA http://zng.si/
N 13.12.
P 14.12.
T 15.12.
S 16.12.
Č 17.12.
P 18.12.
S 19.12.
N 20.12.

3. adventna nedelja: ob 9. uri
19.00 + starši in Ludvik Kemperle
8.00 po namenu
19.00 + Milena Vižin, Part.6 (30.dan)
8.00 za žive in ++ Pejič
19.00 ++ Jan
8.00 + Dominik Brus
9.00 za žive in pokojne župljane

Št. 41 / 13. 12. 2020 / 3. adventna nedelja

Priložnost za adventno spoved:

• v ponedeljek imajo bodoči prvoobhajanci prvo spoved;
• veroučenci imajo spoved po sporedu v
času verouka;
• spoved za odrasle bo v petek od 7. do
19. ure. Spovedovali bomo: 7.-9. ure: g.
Lojze, od 9.-11. ure: g. Cvetko, od 11.13. ure: g. Joško Bric, od 13.-15. ure,
g. Jože Tomažič, od 15.-17. ure: g. Lojze, od 17.—19. ure: g. Cvetko. Izkoristimo
priložnost in pripravimo svoja srca, da se bo lahko Jezus rodil v nas in v naših
družinah. Predvsem bo to letošnji božič.
Zakonska skupina bo imela srečanje preko Zooma v sredo ob 20. uri. Iščemo še
kakšen par, da se nam pridruži.
Ker so svete maše brez ljudstva, vas vabim, da se pridružite župnijski sveti maši po
spletu www.zng.si – prenos v živo. Ob nedeljah je obhajanje po maši do 10.30. V sredo
začnemo z devetdnevnico.
Svoj dar za potrebe župnije lahko nakažete na župnijski transakcijski račun:
Župnija Nova Gorica, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica; TRR: SI56 0475 0000 3312 892.
Dar za duhovnika ali letno biro lahko darujete osebno v župnijski pisarni ali na
duhovnikov osebni TRR in ne na župnijski TRR, saj darove prejme duhovnik osebno in
ne župnija. Potrebni podatki za nakazilo so: Alojzij Kržišnik, Sedejeva 2, 5000 Nova
Gorica, TRR: SI56 0434 9026 3202 622, namen: dar, sklic: 00 2020. Hvala za vsak dar.

Prižigamo že tretjo svečko na adventnem
vencu. Ta nam postreže že z mnogo več svetlobe,
kot je je bilo na prvo adventno nedeljo. Luč v
Ker
ni miloščine,
nakažete
prostoru
prinaša vas
več prosim,
svetlobeda
med
nas. svoj dar na župnijski TRR: SI56 0475 0000
3312 892. V tem času prihodkov ni, izdatki pa so. Hvala za razumevanje. Hvala vsem,
Tudi Janez Krstnik jo je prinašal med ljudi. Pričeval
ki ste se že odzvali.
je o njej. Ni bil on sam luč.
Tako tudi mi s svojimi dobrimi deli med ljudmi ne
kažimo nase. Pričujmo o ljubezni. Ljubezni, ki je na božično noč prišla med nas ter
preko trpljenja in križa zasvetila za vedno.
Vsak hip lahko vsakdo poseže po tej svetlobi, ki greje, pomaga in razsvetljuje še tako
temno pot. Ne poznajo je vsi. Včasih jo kdo celo izgubi.
Na nas je, da luč ohranjamo in jo sočloveku pomagamo odkrivati. Kakor Janez
Krstnik: vsak dan znova!
Župnija Nova Gorica: tel. 041/596-147 (župnik), alojzij.krzisnik@gmail.si; Župnija Nova Gorica Kapela: tel. 330 77 50; 041/747-188; Župnija Kromberk: tel. 041/588-964; Župnija Solkan: tel.
041/549-535. BOLNICA ŠEMPETER: nujni obiski: g. Boris Kretič 069/985 790 // redni obiski –
torek in četrtek: g. Boris Milavec 051/ 489 408.

Papeževe spodbude v pripravi na božič
Delamo veliko napako, če pustimo, da nas
prevzame na tisoče opravkov in ob tem
spregledamo Boga, ali kot je dejal sv. Avguštin:
»Bojim se, da bo Jezus šel mimo mene
neopažen.«

Leto svetega Jožefa
8.12.2020 - 8.12.2021

Biti čuječi pomeni živeti v upanju. Toda če se
ne trudimo ljubiti Boga vsak dan, postanemo
plehki, mlačni in posvetni. To postopoma okrni
našo vero, ki mora ostati živa, goreča. Molitev
nas dviguje iz mlačnosti in nas uglasi z
Ob 150. letnici razglasitve sv. Jožefa za
gospodom.
zavetnika vesoljne Cerkve, je papež
Adventni čas kot pripravlja za sprejem Gospoda Frančišek napovedal posebno »Leto
na božični praznik vabi na pot vere. Pot vere je svetega Jožefa«.
pot spreobrnjenja. Spreobrnjenje ne pomeni
spremeniti način mišljenja, ampak da se Sv. Jožef je konkretno izrazil svoje
obrnemo od zla k dobremu, od greha k Božji očetovstvo, ko je iz svojega življenja
naredil darovanje samega sebe v služenje
ljubezni.
Mesiju. Tako sodeluje pri veliki
Vendar to še ni dovolj. Spreobrnjenje vsebuje skrivnosti odrešenja in je v resnici
tudi obžalovanje storjenih grehov in odločitev, služabnik zveličanja.
da jih za vedno izključimo iz življenja. Zavrniti
je treba vse stvari, ki so povezane z grehom: Sv. Jožef je pogumen in ustvarjalen oče,
posvetno miselnost, pretirano iskanje udobja, zgled ljubezni do Cerkve in do ubogih.
užitkov, blagostanja in bogastva, je še poudaril Spoprijema se s konkretnimi problemi
papež Frančišek.
svoje družine, tako kakor vse druge
Ko človek naredi ta korak, se mu pokaže kaj družine na svetu. Zato je velik zavetnik
mora narediti za drugi korak. Zato opravimo družinam v stiskah.
sveto spoved.
Sv. Jožef kot oče nas uči vrednosti,
dostojanstva in veselja do dela. Kot
pošten tesar, ki je delal, da je zagotovil
vzdrževanje svoje družine, nas uči tudi
vrednosti, dostojanstva in veselja, ko
jemo kruh, sad svojega dela.
Vsak dan se v molitvi priporočimo sv.
Jožefu za naše očete, za naše družine in
Cerkev. Naj nam pomaga v gmotnih in
duhovnih stiskah.

SKUPNA OZNANILA www.zng.si
Betlehemska luč: kljub pandemiji jo bodo skavti
prinesli in jo boste verniki lahko prejeli v cerkvah
naslednjo nedeljo.
Kvatrna nedelja, 20. decembra, nas vabi k
darovanju za semenišče in za potrebe škofije. Hvala!

KROMBERK - VOGRSKO
www.facebook.com/zupnijakromberk/

GODOVI:

N 13.12.
P 14.12.
T 15.12.
S 16.12.
Č 17.12.
P 18.12.

3. adventna nedelja
Janez od Križa
Kristina, devica
David, kralj
Lazar iz Betanije
Gacijan, škof

Božična spoved: prilika je na Sveti gori, na
Kostanjevici, bo pa tudi pri konkatedrali v petek, 18.
12. ves dan, pa tudi po župnijah (glej oznanila).
S 19.12. Urban, papež
Pripravimo svoja srca, da se bo lahko Jezus rodil v
N 20.12. Evgen, mučenec
njih in v naših družinah.
COVID-19: duhovniki mašujemo po vaših namenih sami v cerkvi, verniki pa lahko
sledite sveti maši preko TV, radia ali spleta. Prosimo vas, da naročate maše za žive in
pokojne, za zdravje, za družine, za nove duhovne poklice, v čast Svetemu Duhu…

NOVA GORICA - KAPELA
http://www.samostan-kostanjevica.si/sl
Sv. maše: vsak dan ob 7.00 in 19.00. Ob nedeljah ob 7.30, 10.00 in 18.00.

• Danes je že 3. adventna nedelja. Dvanajst dni priprave na Jezusovo rojstvo je
pred nami. Izkoristimo ta milostni čas za molitev, pogovore ob zgodbi adventnega
koledarja, božično pismo svojim bližnjim, sveto spoved in prihod v cerkev ob
nedeljah k svetemu obhajilu. Tudi danes prenos maše na fb ob 10. uri. Obhajilo
ob 11.15. Spoštujte navodila rediteljev.
• »Miklavž za en dan«. Kar nekaj otrok se je odzvalo na to našo vsakoletno pobudo.
Še je čas, da se v dobroti do otrok v stiski izkažete.
• Božično devetdnevnico kot bližnjo pripravo na Božič boste lahko skupaj z nami
obhajali od srede, 16. decembra. Vsak večer ob 19. uri se nam pridružite na fb
pri sveti maši s prošnjo: »Gospod, pridi in nas reši!«
• Prihodnjo nedeljo bomo prižgali četrto, zadnjo svečko na adventnem venčku in v
pričakovanju izpolnitve Božje obljube sledili sveti maši ob 10. uri, ter se od 11.15
udeležili obhajila in se okrepili z njim, ki je naše edino upanje in opora v teh
drugačnih, nenavadnih časih.
• Jaslice v cerkvi počasi napredujejo. Prikazovale nam bodo pot v Betlehem k
uresničenju napovedi SZ o prihodu Odrešenika. Letos se potrudite, da bodo tudi
vaše domače jaslice izvirne in slikovite.
• Darovanje. Če želite in zmorete priskočiti na pomoč lahko svoj dar nakažete na
TRR Frančiškanskega samostana Kostanjevica NG pri UniCredit Banki: SI56 2900
0005 1026 610. Bog povrni.
• Za spoved ali pogovor se dogovorite po telefonu 05 330 77 50.

Nedelja
13. 12.
P. 14.12
T. 15.12
S. 16.12
Č. 17.12
P. 18.12
S. 19.12
Nedelja
20. 12.

Advent: prižgimo tretjo svečko in
sledimo maši preko medijev!
Vogrsko ob 19h † Verena Gorjan, 157 e Verouk je le od doma. Starši in
Kromberk ob 19h †† Cotič in Siljan
otroci, potrudite se! Poglejte na:
Vogrsko ob 19h †† Bernarda in ostali, 6 www.sku.rkc.si;
Kromberk ob 19h Za †† člane ŽPS in ŽGS www.portal.pridi.com;
Kromberk ob 19h †† Šavli in Sismond
www.evharistija.eu;
Kromberk ob 19h † Franc Luzar – 30. dan https://katoliska-cerkev.si
Kromberk ob 9h Za žive in †† župljane Adventni koledar je še na
razpolago v cerkvi, pa tudi na
https://zupnija-cerklje.si/adventni-koledar-2020/ da bi v družini dnevno brali o misijonarju
zdravniku Janežu in zbirali darove za lačne otroke.
Za spoved in obhajilo (istočasno le posameznik, ena družina ali eno gospodinjstvo) bom
na razpolago pred mašo ali po njej na Vogrskem in v Kromberku.
Božična spoved: v Kromberku bo g. Lojze na razpolago v soboto od 1730 dalje, na
Vogrskem g. Marko v nedeljo, 20. 12. od 14h do 16h.
Naročniki Družine in Ognjišča: odslej (z letom 2021) boste prejemali svoj izvod po
pošti, saj ste zelo težko ali sploh niste mogli priti v cerkev po svoj izvod. Tudi položnice
vam bodo poslali po pošti. Hvala za razumevanje!
Kromberk ob 9h Za žive in †† župljane

SOLKAN

https://zupnija-solkan.si/

3. adventna 10.00 – za žive in ++ župljane
KRALJA, KI PRIHAJA …
V sredo,
13.12.2020 18.30 - možnost za sv. obhajilo 16.12. začetek domače božične
P. 14.12. 18.30 za zdravje (neva)
devetdnevnice.
T. 15.12.- 18.30 za zdravje o.Francisa
S. 16.12.- 18.30 + Vojko Remiaš
Možnost za spoved: župnija Solkan
Č. 17.12.- 18.30 za ++ Kosem
(v kapeli nasproti zakristije- »mat pleksi
P. 18.12.- 18.30 v zahvalo za dobrotnike
stena«)
v četrtek, 17.dec.
in
S. 19.12. - 18.30 za ++ Srebrnič
soboto,19.12. od 17.00 do 19.00 4. adventna 10.00 – za žive in ++ župljane
spovednik župnik (J.Bric);
20.12.2020 18.30 - možnost za sv. obhajilo • Priložnost za spoved bo v petek v konkatedrali od 7. do 19. ure. Kdo kdaj
spoveduje poglejte oznanila župnije Nova Gorica.
Pripravimo jaslice (sodelujmo, pomagajmo), v prenesenem pomenu pa sami
»pripravimo prostor za jaslice v srcu«. Papež Frančišek izrečno vabi k spreobrnjenju,
ki zajema na 1. stopnji (ločitev od greha in posvetnosti) kot n.pr. vabilo Janeza
Krstnika. Na 2. stopnji pa spreobrnjenje omogoča iskanje Boga; to ne samo iz svoje
moči ) potrebno je spomniti se, da je spreobrnjenje milost (op,. nezaslužen dar,
zastonjski dar). Nihče se ne more spreobrniti z lastnimi močmi.

